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ÚVOD 
Nově se začala platit daň ve výši 21 % ze stavebních pozemků, tím se 
navýšila cena pozemků vhodných ke stavbě o statisíce korun.  
 
Od tohoto roku si mohou řidiči sami zvolit, co bude stát na jejich 
poznávací značce. Služba je zpoplatněna, jedna značka vyjde na deset 
tisíc korun.  
 
Ministerstvo zahraničí zavedlo jednoslovné označení Czechia, které by se 
mělo používat v cizině vedle současného Czech Republic. 
 
Poprvé se hokejovým mistrem stal tým Liberce, který ve finále porazil 
Spartu Praha. Ve fotbale titul obhájil tým Viktorie Plzeň.  
 
Ve Francii se konalo ME ve fotbale, které vyhrálo Portugalsko nad 
Francií. Čeští fotbalisté skončili už v základní skupině.  
 
Homosexuální partneři, kteří žijí v registrovaném svazku,  mohou žádat o 
osvojení dítěte do péče. 
 
Velká Británie ukončila své členství v Evropské unii.  
 
Nejčastěji vyhledávaným souslovím na internetových vyhledávačích 
v roce 2016 byla zkratka EET- elektronická evidence tržeb. V srpnu nabyl 
zákon o evidenci tržeb platnosti a měl by zabránit krácení daní. Povinnost 
evidovat tržby mají všechny podnikatelské subjekty, nabytí povinnosti je 
rozděleno do 4 etap, od 1. prosince 2016 se týkalo stravování a ubytování, 
postupně budou zapojeni maloobchodníci, velkoobchody, zemědělci, 
přepravní služby a řemeslníci.  
 
Poprvé byl Velký pátek státním svátkem. 
 



4 
 

 

OBEC 
‐ výstavba obce: 

- byla opravena a dovybavena 3 dětská hřiště: u hasičské zbrojnice, pod 
zdravotním střediskem a na hřišti TJ, celková částka na úpravu dosáhla 1 mil 
700 tisíc, na hřiště u hasičské zbrojnice, které prošlo největší úpravou darovala 
Nadace ČEZ 500 tisíc ze svého programu Oranžová hřiště; 
- byly doplněny hrací prvky  v zahradě MŠ; 
- byla zrekonstruována sociální  zařízení v učebnovém areálu v ZŠ, provedla 
firma Sanizo s.r.o., 4 mil 800 tisíc; 
- byly rozšířeny prostory  místní knihovny  – prostory se rozšířily o přístavbu do 
obecního dvoru a suterénu, suterén slouží jako archív a místo pro tvořivé dílny, 
prostor nad suterénem pro nové regály pro přehlednější výběr knih, dále byl 
upraven prostor pro nejmenší čtenáře, částka se vyšplhala na 2 mil 500 tisíc Kč; 
- v obecní bytovce čp.656  byly opraveny  lodžie za  335 tisíc Kč; 
- byl opraven kříž u hlavního schodiště do kostela – restaurátor  P. Blaha, oprava 
vyšla na 180 tisíc Kč 
- v podkroví KD bylo dokončeno 5 kluboven, které budou sloužit místním 
spolkům (holubáři, místní dechová hudba, šachisté a Retrobabky) a oběma 
pěveckým sborům , úprava podkroví stála 3 mil 900 tisíc Kč; 
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- Obec DN se zúčastnila projektu „Řekni to svojí lavičkou“ a zaplatila jednu 
z laviček před budovou Centrálního objektu v areálu uherskohradišťské 
nemocnice.  

ČESKÁ POŠTA 
Pobočka pošty vznikla v naší obci 1. února 1956, tedy před 60 lety. Pobočka 
sídlila v budově Místního národního výboru, dnešního Obecního úřadu. Pošta 
měla 2 zaměstnance, vedoucím byl František Bršlica (čp.40), jako doručovatelka 
pracovala Marie Kozelková .  
Rekonstrukce původních prostor pošty proběhla v r.1998, po 42 letech byla 
kompletně změněna dispozice prostoru – úplně zrušena byla hovorna (nahrazena 
telefonním automatem před budovou OÚ), byla zabezpečena bezpečnost 
pracovnic zvětšením přepážek, vytvořena 3 místa pro pracovnice za přepážkami, 
upraven prostor pro doručovatelky a ukládání zásilek a balíků.  
Provozované služby se z původních základních poštovních a bankovních 
rozšířila o služby České pojišťovny či sázkových společností. Poslední změna 
proběhla v r.2016 - místní pobočka pouze přijímá zásilky, ale nedoručuje, 
doručovatelky vše přebírají na hlucké pobočce.  
Personální obsazení v průběhu 60 let: 
- vedoucí pošty:  
František Bršlica (1956- 1985),  
Ludmila Ježková (1985 -2003),  
Jana Lenhartová (2003- 2016),  
Petra Frühaufová (2016) 
- pracovnice přepážky:  
Františka Kočí (čp.557),  
Marie Pacholová (čp.615),  
Jana Stojaspalová (čp.62),  
Martina Smetanová (čp.391) 
- doručovatelky:  
Marie Kozelková (čp.542),  
Ludmila Stojaspalová (čp.210), 
 Ludmila Bednaříková (čp.532),  
Ingrid Baumkrová (čp.827), 
 Marcela Marynčuková (čp.496),  
Laďka Borýsková (čp.627); 
- současné obsazení:  
Petra Frühaufová – vedoucí přepážky (bydliště Hluk),  
Martina Smetanová – pracovnice přepážky; 
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SPOLKY 
 
NK Dolněmčan 
Krúžek měl v r.2016 každoročně se opakujících akce jako fašank, pečení chleba, 
vaření trnek, vystoupení na Slavnostech vína v Uherském Hradišti či vánoční 
koledování. Ale připadla i akce pro letošek mimořádná, oslava 50 let činnosti.  
Rok začal fašankovou obchůzkou. Ta byla v dobách povinné vojenské služby 
organizována místními odvedenci, říkalo se, že babkujú. Aby tento zvyk zcela 
nezanikl, převzal ho místní krúžek, který navíc založil na večerní zábavě nový 
zvyk – pochovávání basy spojené s vtipným glosováním dění v obci. Z důvodu 
stále se zvětšujícího se teritoria obce obcházejí členové krúžku a pár 
dobrovolníků od restaurace Rozkvět už ne celou vesnici, ale po připravené trase, 
na které je 13 zastávek. Večer při obřadu pochovávání Cecilky Masopustové a 
při smuteční hostině pomáhá Dolněmčanská pětka a Tetičky z Dolněmčí.  

Letos se konaly hody s právem a připadly na víkend na přelomu dubna a května. 
Přes všechny obavy kvůli mrazivému počasí, které trvalo  po celý duben, se na 
konci měsíce oteplilo, teploty vystoupaly k 19 °C.  
Hodový víkend začal v pátek předhodovým zpíváním, které pořádal mužský 
pěvecký sbor  Dolněmčané. Letos přijaly pozvání mužské sbory z Hroznové 
Lhoty, Korytné, Kudlovic a Lanžhota a cimbálová muzika Strýci ze Strání.  
V sobotu odpoledne se sešla hodová chasa na náměstí, aby za doprovodu místní 
dechové hudby obešla stárky (starší pár Jiří Miloš a Šárka Došková, mladší pár 
Antonín Světinský a Karolína Zelinková) a nakonec si před obecním úřadem 
vyzvedla od starosty obce hodové právo. Hody pokračovaly večerní zábavou a 
v neděli dopoledne mší svatou a odpoledne vystoupením Dětské dechové 
skupiny doprovázené tanečními soubory z Dolního a Horního Němčí. 
 
V květnu se krúžek zapojil do cyklu Lidová svatba v brodském muzeu JAK.  
V muzeu se konal již 9.ročník představení podoby tradičního svatebního obřadu 
z padesátých let minulého století.  Jednohodinový obřad koordinoval vedoucí 
souboru Martin Matúš, účinkovaly místní pěvecké soubory Dolněmčané a 
Tetičky, Dolněmčanská pětka a všichni z krúžku, nevěstou se stala Šárka 
Došková, ženichem Petr Šimčík, družičkami byly Lenka Bídová a Blanka 
Kadlčková, za družbu šli Petr Klein a Milan Kadlček. 
 V atriu předvedl krúžek rituály svatebního dne – slavnost začala odprošením 
rodičů obou snoubenců a udělením požehnání, po obřadu se pokračovalo 
„házání do koláča“ a začepení nevěsty. 
Průvodkyní obřadu byla Františka Tinková, která hosty muzea seznámila s tím, 
co k tradiční svatbě patřilo, ale nebylo předvedeno, tj.s tradicí ohlášek, zvaní na 
svatbu a průběhem svatebního obřadu v kostele. Celému obřadu přihlíželo 
v atriu zhruba 60 návštěvníků.   
 
Samotná oslava 50 let NK Dolněmčan byla rozdělena do dvou akcí – na srpen a 
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listopad. V srpnu proběhlo setkání všech členů, současných i bývalých, na 
obecním úřadu, odkud všichni odešli průvodem na hřbitov a do kostela, kde 
vzpomněli již zemřelé členy Dolněmčanu i dechové hudby Dolněmčanky.  
Na listopad připravili členové souboru velké výroční vystoupení v kulturním 
klubu. Do programu se zapojily i ostatní folklorní složky obce, pěvecké sbory 
Tetičky, Dolněmčané a dětský soubor Dolněmčánek, vystoupili současní  
členové NK Dolněmčan i bývalí členové pod názvem Oldněmčan. Spolu 
předvedli taneční pásma, sborové i sólové pěvecké výkony, které zachytily 
koloběh života a střídání generací, tzn. děti, vojna, svatba s čepením nevěsty, 
vše za doprovodu cimbálových muzik Šáteček a Babica. 
Činnost krúžku se datuje od srpna 1966, kdy skupina mladých nacvičila a 
zatančila na dožínkách pásmo z r.1923. Vytvořený soubor pokračoval po 
dožínkách ve své činnosti pod vedením Františka Krhovského a začal se 
zúčastňovat rozličných folklórních akcí postupně i mimo obec. Po přijetí názvu 
Dolněmčan byl položen základ národopisného krúžku.  
 
Současný krúžek má dohromady 20 tanečních párů, organizační vedoucí je 
Taťána Milošová, taneční vedoucí Lenka Bídová a Jiří Miloš. 
 
Dechová hudba Dolněmčanka 
140 let existence 
V r.1867 založil místní muzikant Josef Polášek první soubor dechové hudby. 
Podnětem pro vytvoření dechovky bylo jeho působení u vojenské dechové 
služby. Oslava tohoto významného jubilea se konala 15.října v místním sále KD. 
Slavnostní večer začal koncertem dechovky pod vedením kapelníka Antonína 
Daníčka, na kterém se představili i všichni zpěváci, kteří s dechovkou 
vystupovali. Po koncertu byli oceněni bývalí kapelníci Antonín Zimčík a 
Antonín Anderle, in memoriam František Zimčík . 
Oslava pokračovala zábavou s dechovou hudbou Mistříňanka Antonína Pavluše. 

MS Lanka 
Zima nebyla tentokrát nijak krutá, proto nebyla nutná nijak extrémní péče o 
zvěř.  
Myslivci se účastnili dvou střeleckých závodů, nejprve na místní chatě ve střelbě 
z malorážky, jako druhé byly závody na asfaltové terče na střelnici ve Vlčnově. 
Ve střelbě z malorážky zvítězil Zdeněk Kadlček, na střelnici ve Vlčnově Ondřej 
Cmol.  
Během letních měsíců zhotovili členové spolku nový krmelec pro přikrmování 
spárkaté zvěře do oblasti Dřínek. Rovněž si chystali seno na zimní období.  
Říjen byl obdobím honů, v naší honitbě se konaly dva na drobnou zvěř, celkem 
ulovili 153 zajíců. 
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Holubáři 
Místní spolek chovatelů patří do Oblastního sdružení CHPH Uherské Hradiště a 
má 221 chovatelů. Oblastní sdružení pořádalo 21 závodů na vzdálenosti až 1100 
km. Nejprve velmi chladné a deštivé počasí vystřídala velká vedra, což holuby 
vyčerpalo a nejlépe umístěným byl holub Antonína Ježka na 15.místě.  
Kromě závodů chovatelé prezentují své holuby na výstavách. Oblastní výstavy 
v Babicích se zúčastnili všichni místní chovatelé, na Celostátní výstavu byl 
vybrán holub Jaroslava Kadlčka, který je nejlepším holubem v Oblastním 
sdružení, nalétal téměř 24 tisíc km.  
Členové spolku se vzdělávali jako posuzovatelé poštovních holubů na školeních 
v Hluboké nad Vltavou a v Lietavské Svinné na Slovensku.  
 
Zahrádkáři 
Pan Ludvík Bartoš obdržel od ZO ČZS bronzovou medaili jako nejlepší člen. 
L.Bartoš je členem ČZS od r.1969, je jedním ze zakládajících členů, účastnil se 
výsadby veřejné zeleně v obci. Jako předseda místní organizace působil v letech 
1982-86, od r.1986 -2004 byl místopředsedou. 
Tradiční košt vín pořádaný zahrádkáři se stal hojně navštěvovanou akcí, a proto 
se začal pořádat v sále KD. Letos přišlo 200 návštěvníků, kteří mohli ohodnotit 
347 vzorků, z toho 14 šampionů, zazpívat si s CM Rubáš. Ocenění získal 
Antonín Světinský (nad kostelem).  
 
 

KULTURA  
9.FARNÍ PLES 
Již tradičně hodně navštívený ples konaný místní farností se konal 16.ledna. 
Hlavním hostem byl tentokrát Pavel Callta, mladý zpěvák, který je známý z 
televizní obrazovky ze soutěže Česko Slovensko má talent, kde se dostal do 
semifinále.  
K plesu patří bohatá tombola, která čítala 265 cen, a rozličné hudební doprovody 
– dechová hudba Dolněmčanská pětka, diskotéka v Devil baru, cimbálová 
skupina v jídelně restaurace. V programu plesu bývá i vystoupení z řad místních 
farníků – letošní vystoupení si připravili ministranti, kteří si pod názvem Farní 
jelita připravili zkrácenou verzi pohádky Mrazík- ministranti pomocí hlavních 
postav sehráli zkrácenou parodii pohádky, obsadili všechny role, mužské i 
ženské, posunuli děj do současnosti, například tím, že selfíčko na chytrém 
mobilu nahradilo zrcátko a upravili si závěr - nevěstou se stala Baba Jaga. 
Druhým nečekaným překvapením byla netradiční sestava dechové hudby, do 
které se začlenil ministr zemědělství Marián Jurečka, který jako hráč na tubu 
odehrál pásmo lidových písní s místními muzikanty.  
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PLESY 
- 23.ledna se konal Rodičovský ples s tradiční polonézou absolventů školy. 
V roce 2016 celkem 12 párů a děvčata si pro naši obec nezvykle šaty nenechala 
ušít, ale vypůjčila bílé v půjčovnách. Páry tančily na hudbu Antonína Dvořáka. 
 
- ŠIBŘINKY se konaly již v době půstu po fašankové obchůzce. Zhruba stovku 
masek bavil muzikant a komik Josef Náhlovský s kapelou  Kozí bobky. 

 
SPORT 
Fotbal  
Od letošního roku došlo ke změně v názvu oddílu, označení tělovýchovná 
jednota bylo zaměněno za fotbalový klub.  
V rámci zimní přípravy se mužstva mužů zúčastnila několikadenních 
soustředění a mužstva žáků a přípravek turnajů.  
Místní FK organizoval v Hluku 2. halový Turnaj přípravek a žáků, na který se 
přihlásilo po šesti mužstvech do každé kategorie. Tým starší přípravky svoji 
kategorii vyhrál, všechna ostatní mužstva skončila shodně na předposledním 
5.místě. 
Jarní sezóna začala první dubnový víkend a A tým ji ukončil na 9.místě.  
Podzimní část sezóny 2016/17 se příliš nevydařila B týmu mužů, skončil jako 
poslední na 14.místě, a týmu mladší přípravky, ten skončil jako předposlední na 
6.místě. A-tým skončil v krajské soutěži  I.B soutěže po podzimní části na 
12.místě, získal 11 bodů (3 výhry, 2 remízy, 8 proher), nejlepší střelec Ondřej 
Cmol (3 vstřelené branky), trenér David Jurásek. 
B tým mužů hrál okresní přebor, získal pouze 10 bodů (3 výhry, 1 remíza, 10 
proher) po podzimní části byl na posledním místě, tedy ohrožen sestupem, 
nejlepší střelec Antonín Světinský (4 góly); trenér Marek Pochylý; 
dorost – po podzimu na 13.místě, pouze 7 bodů z 12 zápasů,  trenér: Miroslav 
Richtr 
Ze všech týmů ve své soutěži byli žáci mužstvem s nejmenším počtem 
udělených žlutých karet, po podzimní části skončili až na 13.místě, pouze 7 
bodů (2 výhry, 1 remíza a 10 proher), trenér staršího týmu  Roman Bobčík, 
trenéra mladšího týmu Jaroslava Bobčíka vystřídal v podzimní části Ludvík 
Hrbáč ze Slavkova;  
přípravka: starší přípravka skončila na nejlepším místě ze všech týmů, obsadila 
2.post se ziskem 16 bodů za 5 výher a pouze 2 prohry, trenéři Luděk Hrbáč a  
Miroslav Vlk; tým  mladší přípravky obsadil 6.místo a získal 6 bodů, z 8 zápasů 
pouze 2 dokázali vyhrát, 6x prohráli, trenéři: Petr Ježek, Ludvík Zimčík. 
 
Finále poháru KFS 
A-tým postoupil do finále Poháru hejtmana Zlínského kraje, když ve čtvrtfinále 
porazil tým Nedakonic 4:1 a v semifinále Chropyň 1:0. Ve finále už ale nestačil 
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na tým Provodova. Až do 73.minuty bylo skóre bez branek, pak se 
Provodov ujal poměrně rychle vedení 2:0, náš tým snížil na 2:1 
brankou kapitána Ivo Bídy. Utkání se hrálo ve Zlíně na Letné. Trenér David 
Jurásek. 
 
Klub stolního tenisu 
Sezóna 2015/16 skončila pro 5 mužských  a 2 žákovská mužstva úspěšně, pouze 
2 mužské týmy se nedokázaly udržet ve stejných soutěžích a sestoupily do 
soutěží nižších. Nejvyšší krajskou soutěž Zlínského kraje hrál tým A a B mužů, 
tuto soutěž si udržely i do další sezóny, A tým skončil na 2., bohužel 
nepostupovém místě, přesto, že s lídrem soutěže TJ DDM Valašské Meziříčí 
neprohrál (jako jediný tým v celé sezóně). Nejlepším hráčem nejen našeho 
týmu, ale celé soutěže byl Karel Orlovský, prohrál pouze 5x za celou sezónu. Do 
kádru A týmu dále patřili Miroslav Bičan, Dušan Kubeš a Luděk Jančář.  
B tým v stejné soutěži skončil na 7.místě,  o což se zasloužil Pavel Daněk, Jan 
Ježek, Jan Sadílek či Martin Kučera. 
C tým se bohužel nedokázal udržet v druhé nejvyšší soutěži Zlínského kraje, tj. 
v Krajské soutěži I.třídy a sestoupil z 12.pozice do Krajské soutěže II.třídy. Za 
tento tým nastupovali Jiří Borýsek, Ondřej Kučera, Zdeněk Fibichr, Miroslav 
Bartoš, Milan Ježek, Jakub Matějíček. 
D tým byl úspěšnější a podařil se mu postup z Regionálního přeboru I.třídy. O 
titul Regionálního přeborníka se zasloužili Zdeněk Fibichr, Ondřej Kučera, Vít 
Ježek a Josef  Kolísek pod vedením Jana Saláta. 
E tým si udržel 7.místem účast v regionální soutěži, zásluhu na tom měli Tomáš 
Čaník, Miroslav Ježek, Dominik Pitner, Antonín Uher, Jaroslav Uher. 
Do zápasů F týmu byli nasazováni i dorostenci a žáci, celkově skončili na 
12.místě, a to znamenalo sestup do IV.třídy.  
Žákovské mužstvo A dokázalo obhájit titul regionálního přeborníka žáků 
I.stupně potřetí v řadě za sebou a . Zasloužili se o to Ondřej Kučera, Přemysl 
Bobčík, Adrian Uher, Matyáš Bobčík. Žáci B mužstva (Matyáš Bobčík, Václav 
Němeček, Tomáš Hibler, Martin Baroň, Jiří Kolář) si rovněž udrželi své  
postavení v regionální soutěži, skončili na 5.místě. 
 
ZŠ A ZUŠ 
V lednu 14 tříd (7+7), 263 žáků (144+ 149), 26 pedagogů, 2 asistentky 
Obecní úřad jako zřizovatel hradí provoz celého areálu, což je 3 mil Kč. 
 
Sportovní akce: 
Žák 9.třídy Tomáš Stojaspal se zúčastnil závodu ve skoku vysokém, Straňanské 
laťky a obsadil 3.místo. 
 
V říjnu se na hřišti místního FK konala kvalifikace školského poháru Coca Cola 
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Cup, soupeřem našim hráčům byli žáci z vedlejší obce Hluk. Tento zápas naši 
žáci vyhráli v poměru 2:1. V dalším kole, které se konalo ve Starém Městě, 
sehrálo mužstvo chlapců 2 zápasy. Oba bohužel prohráli a účast v poháru pro ně 
skončila.  
 
Branný závod se konal v říjnu za účasti pouze místních žáků. Přihlásilo se 
celkem 53 závodníků ze 4.- 9.třídy, rozděleni byli na chlapce a dívky a následně 
do tří kategorií. Vítězové v jednotlivých kategoriích: 
4.- 5.třídy: Adéla Dufková a Adam Fibichr, 6.- 7.třídy: Dominika Gregorová a  
Oliver Mikulička, 8.-9.třídy: Kristýna Holzerová a Libor Tinka. 
 
Starší žáci i žákyně postoupili po vítězství v okresním kole do krajského kola ve 
stolním tenise, které se konalo v Želechovicích. Chlapecké mužstvo ve složení 
Lukáš Schuster, Přemysl Bobčík, Martin Kvasnička a Adrian Uher vybojovalo 
druhé místo a stali se tedy vicemistry Zlínského kraje, děvčata (Monika 
Ondrová, Renáta Zimčíková a Natálie Prachmanová) skončila na třetí pozici.  
 
Na stadionu v Uherském Brodě se zúčastnili starší žáci (Ondřej Kučera, Hynek 
Rusman, Tomáš Stojaspal a Marek Zimčík) atletického čtyřboje (Běh na 60 a 
1500 m, vrh koulí, skok do dálky a do výšky), na kterém vybojovali 3.místo. 
 
Olympiády: 
Na místní škole se konalo okresní kolo zeměpisné olympiády, které se 
zúčastnilo 84 soutěžících z 30 škol. Naši školu reprezentovali 3 žáci, 
nejúspěšnější byla Sabina Šumšalová z  6.třídy, která obsadila 3.místo. 
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Další aktivity: 
V březnu byl pro žáky školy a pro nejstarší děti z MŠ připraven program 
„Poznávejme zvířata“. S programem přijel seznámit žáky pracovník záchranné 
stanice sídlící nedaleko Pelhřimova. Vyprávění o chovu a péči zvířat bylo 
doplněno ukázkami exotických zvířat, např. chameleona, tarbíka, pakobylky, 
strašilky či mnohonožky, na které bylo dovoleno žákům i sahat.  
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9.května se konal při příležitosti 700.výročí narození Karla IV. projektový den. 
Den začal v tělocvičně školy, kde všichni žáci vyčkali na příjezd královské 
družiny v čele s panovníkem. Ten žáky pozdravil a poté se rozešly nižší ročníky 
do svých tříd, vyšší stupeň podle rozdělení do dílen, ve kterých se žáci věnovali 
různým aktivitám zaměřeným k životu a vládě Karla IV., např.stavbě Karlova 
mostu z krabic od bot, sestavení rodokmenu Lucemburků, výrobě královské 
koruny, vytvoření mapy míst spojených s pobytem Karla IV. či přípravě 
středověkých pokrmů.      
 
Zápis do školy: 
K zápisu do prvních tříd přišlo 29 místních dětí, 3 ze Slavkova a 1 z Boršic u 
Blatnice. Za účasti rodičů se děti představily, zazpívaly písničku či přednesly 
básničku. Na připraveném pracovním listu předvedly matematické a pracovní 
schopnosti. Odměnou jim byly dárečky z keramiky a malá sladkost. 
 
Absolventi školy: 
V červnu ukončilo základní školu 29 deváťáků, 21 pokračuje v maturitních 
oborech, 8 v učebních oborech. Do maturitních oborů byli všichni přijati 
v 1. kole přijímacích zkoušek, a sice: 5 na gymnázia, 5 na SPŠ, 1 na veterinu, 1 
na SOŠ, 1 na OA, 2 na obor sociální činnost, 4 na hotelovou školu, 1 na 
leteckou. Z učebních oborů si zvolili 3 obráběče kovů, 2 instalatéry, 1 
kuchař/číšník, 1 ošetřovatel zvířat, 1 elektrikář. 
  
Školní klub: 
Ekocentrum Pantoflíček sdružuje žáky prvního i druhého stupně. Malí 
Pantoflíčci založili na jaře záhon před školou, přihlásili do soutěže Zlatý list, ve 
které museli poznávat zvířata a rostliny. V září se zapojili do projektu  100 
houpaček pro krajinu a strom v krajině pověsili houpačku. Starší žáci se rozhodli 
zúčastnit soutěže CO2 liga a vytvořili videoprojekci, kterou předvedli na 
vánoční výstavě.  
 
ZUŠ 
V září 18 pedagogů, 4 obory, 232 žáků, odloučená pracoviště pro hudební obor 
v Boršicích u Blatnice, Strání, Vlčnově a Šumicích, pro výtvarný obor v Horním 
Němčí. Nové vyučující nastoupily do oboru literárně-dramatického Mgr. 
BcA.Irena Cigánková a do oboru tanečního Milina Veprentsova DiS. 
Ve škole vznikly dva soubory - kytarový pod vedením Bc.Michaely Bídové a 
smíšený komorní pod vedením Mgr.Hany Miklášové.    
Nejstarší děvčata z výtvarného oboru vytvořila 3 loutky – marionety, které byly 
určeny pro Mezinárodní dětský filmový festival ve Zlíně. 
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MŠ 
personální složení beze změn;  
provoz školky ve výši 750 tisíc a další výdaje potřebné na údržbu hradí 
zřizovatel, tedy Obecní úřad. 
V září proběhla oslava 35.výročí otevření MŠ. Oslava se konala spolu s dětmi a 
jejich rodiči v zahradě MŠ. Pro děti byl připraven program plný soutěží a 
zábavy, sobotní odpoledne ukončila diskotéka. 
Před vánočními prázdninami děti vypustily balónky s přáním Ježíškovi, tuto 
akci pořádal OÚ. 
Každoročně se děti těší na karneval, tentokrát se o program postaral Balonkový 
klaun, který děti rozezpíval, roztančil a nakonec obdaroval zvířátkem, mečem či 
květinou vytvořenou z balonku.  
 
Na výlet se vypravily všechny třídy na ranč do Všeminy, kde děti poznaly život 
amerických indiánů v jejich domovině a zhlédly výcvik koníků.  
 
Výchova dětí probíhá nenásilně, prakticky a hravou formou. S pravidly slušného 
chování byly seznámeny v divadelním představení Evelínko, nemlaskej!, se 
zpracováním mléka při exkurzi v kravíně místního družstva, s výrobou moštu při 
výletu do moštárny v Hostětíně.  
Hudební vzdělání dětí se rozvíjelo i při koncertu Hudba pro radost, vystoupení 
Ententýky či adventně zaměřeným pásmem Slyšte, slyšte v Betlémě.  
K všeobecnému rozvoji dětí patří i tělesné aktivity, děti se účastní Sportovní 
olympiády na školním hřišti a absolvují fotbalový turnaj Školka Cup.  
 
Školka se zapojila do soutěže Úkoly čmeldy Pepíka, ve které nejstarší děti 
školky řeší úkoly z matematiky a logiky. Ve třetím kole zastupovala místní MŠ 
Klaudie Uhrová, která se v konkurenci 34 dětí z devatenácti mateřinek  umístila 
na 3.místě. Soutěž zastituje Přírodovědecká fakulta v Olomouci. 
 
FARNOST 
V dubnu zemřel po těžké nemoci kostelník Jiří Hejda.  
Jiří Hejda (nar. 11.7.1944) pocházel z místní obce, bydlel v ulici Záhumenické, 
čp.568, byl ženatý, s manželkou Marií měli dceru Alenu. Jako kostelník začal 
pomáhat už ve svých 40 letech, tj v r.1984, panu Františku Světinskému a po 
jeho odchodu se ujal služby kostelníka. Pro tuto službu se sám dále vzdělával, 
absolvoval duchovní cvičení na Velehradě či sv.Hostýně. V r. 1994 mu bylo 
uděleno Arcibiskupstvím olomouckým pověření k podávání svatého přijímání 
arcibiskupem Janem Graubnerem. Kromě služby v kostele se aktivně účastnil 
života ve farnosti, od r.2004 byl členem pastorační rady. Zemřel 21.dubna 2016 
ve věku 71 let. Zatím se nepodařilo najít nikoho, kdo by v jeho službě 
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pokračoval, pomocnicemi se staly Božena Tinková (čp.154) a Františka 
Daníčková (čp.730), které odemykají i zavírají kostel, chystají obětní dary.  
O úklid kostela se dělí ženy z farnosti, které jsou rozděleny do 12 skupinek po 5 
až 6  a ve službě se střídají v týdenním intervalu.  
Celý rok byl vyhlášen jako Rok milosrdenství a soutěžní disciplíny při 
odpoledni ke Dni dětí byly zaměřeny na vzájemnou pomoc a pomoc potřebným.   
Na farním úřadě byla zaměstnána Erika Uhrová (čp.71) jako administrativní 
pracovnice. 
Farníci prostřednictvím Charity pomáhali sociálně slabým v diecézi, dvakrát 
v roce sesbírali trvanlivé potraviny a drogerie.  
Místní schola Nekonečno začala s novým pásmem modlitby slovem a zpěvem 
pod názvem Večery chval, poprvé se konaly 27.února v místním chrámu.  
V červnu při akci Noc kostelů, kdy jsou chrámy otevřeny dlouho do noci, místní 
schola se zapojila do programu v bazilice na Velehradě.  
Poprvé byl Velký pátek slaven jako státní svátek, a proto procesí s křížem po 
obci šlo již ve 14.00 hod. 
V srpnu se konalo Světové setkání mládeže v polském Krakově, kterého se 
účastnili i mladí z naší farnosti.  
Konala se farní pouť do Rakouska,  
Pro děti byl v červenci zorganizován farní tábor v podhůří Jeseníků, 
v Klokočově. Veškerou organizaci tábora si zabezpečili sami farníci, tématem 
celého tábora bylo období středověké. 
V září začalo setkávání nejmenších dětí ve Scholičce, vedoucí jsou Pavlína 
Bobčíková a Erika Uhrová. Pro děti jsou připraveny další aktivity v rámci 
Spolča, vedoucí Martina Smetanová a Anna Stojaspalová. 
V září byla v naší farnosti udělena svátost biřmování, biřmovanci se připravovali 
od září minulého roku, do přípravy náleželo kromě pravidelných návštěv 
bohoslužeb i účast na děkanátních akcích, přednáškách či víkendové soustředění 
mimo naši farnost. 
Od r.2011 funguje setkávání 28 maminek, které jsou rozděleny do 7 skupinek, a 
setkávají se při společných Modlitbách matek, koordinátorkou setkání je 
Martina Kadlčková (čp.103). 
 
 
KNIHOVNA 
V dubnu odešla do důchodu knihovnice Marie Milošová, na její místo nastoupila 
Jana Daňková.  
V září se začaly prostory knihovny rozšiřovat – vznikl nový prostor směrem do 
obecního dvoru, který by měl posléze sloužit jako dětský koutek a zóna na čtení. 
Čtení by se mělo u dětí podporovat od počátku jejich vnímání, proto paní 
knihovnice začala pořádat cvičení pro maminky dětí do 3 let. Kromě protáhnutí 
těla se děti učí básničky, písničky či rozpočitadla, což je i dobrá průprava pro 
následný nástup do mateřské školy.  
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Pro ženy byla určena tři odpoledne, ve kterých se učily pletení z papíru. Přes 
točení ruliček se naučily vytvářet srdíčka, věnečky, hvězdy či košíky. 
Školitelkou byla Božena Pochylá (čp.775). Všechny tyto akce mají přiblížit 
knihovnu nejen jako půjčovnu knih, ale i jako místo setkání s knihou i bez ní. 
Čtenářem místní knihovny je zhruba každý desátý občan, každý z nich přečte 
během roku asi šest knih.  
 
POČASÍ 
 
Rok 2016 začal teplotami lehce mrazivými, zataženou oblohou a střídalo se  
silné sněžení a smíšené srážky. Postupně se ochlazovalo, začal foukat studený 
vítr, ten navozoval pocit velkého chladu. Teploty se během tříd lednových týdnů 
snížily z – 8°C až na – 15 °C v noci, celodenní se držely okolo – 5°C.Ve čtvrtek 
21.ledna začalo sněžit, ale opravdu hustě se rozsněžilo v soboru 23.ledna kolem 
poledních hodin a sněžit vydrželo až do sobotní půlnoci. Postupně se srážky 
měnily ze sněhových ve smíšené, oteplování pokračovalo i v neděli, kdy začala 
obleva. To se ovšem změnilo hned v pondělí, mrazivé teploty způsobily 
námrazy, a tedy nebezpečí pro řidiče. V úterý začalo na tyto zmrazky pršet a i 
chůze se stala velmi riskantní. Konec ledna byl ale úplně teplý, deštivý 
s denními teplotami okolo + 8°C.  
Ani únor nevykazoval charakter zimního měsíce, naopak byl to měsíc deštivý, 
dny byly polojasné či zatažené, denní teploty se držely kolem 10 °C, denní na 
4°C. Za celý měsíc bylo pouze 6 mrazivých nocí, nejnižší teplota byla -7°C v 
noci na 26.února.  
Přelom měsíce února a března byl opět mokrý, dešťové srážky přecházely ve 
srážky smíšené, teploty se postupně zvyšovaly až k průměrným 10°C přes den, 
v noci teplota klesala k nule. Poslední týden začaly teploty stoupat a duben začal 
pro toto období až nadprůměrnými teplotami 22 – 25 °C, noční neklesly pod  
10 °C. Toto teplé počasí doplněné srážkami znamenalo velké blaho pro zahradu 
– v průběhu měsíce nakvetly krásně všechny stromy, dařilo se i plodinám jako 
brambory, česnek, kořenová zelenina. Obrat v počasí a zničení budoucí úrody 
přinesly noční mrazíky až – 5°C, které začaly v noci na pátek 25.dubna a 
opakovaly se v šesti po sobě následujících nocích, kdy pomrzly zejména ovocné 
stromy, vinná réva i brambory.  
Květen byl měsícem velmi teplým, v první polovině byla průměrná denní teplota 
20°C, noční 9°C. V polovině měsíce přišli zmrzlí, kteří snížili denní i noční 
teploty. Už 18.května se ale začaly teploty zvyšovat, v neděli 22.5. byl první 
tropický den v roce, denní teplota překročila 30 °C. Vysoké teploty a absence 
srážek znamenalo velké sucho. Srážky nepřinesl ani červen a očekávaný svátek 
Medarda, kdy vládlo jasné slunečné počasí, s teplotou přes 27 °C. V průběhu 
celého měsíce se teploty zvyšovaly a 21.6. přišla první tropická vlna, denní 
teplota 30 – 34°C, ranní 19°C, noční 15°C. 
Prázdniny začaly tropickými hodnotami teplot, které skončily v polovině 
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měsíce, začalo pršet, teploty klesly až o 20°C. Konec měsíce byl ale opět velmi 
teplý.  
Srpen byl oproti červenci chladnější i deštivější, průměrná denní teplota byla 24 
°C, v posledním prázdninovém týdnu ale přišla další vlna tropických veder, dny 
byla slunečné, teploty překročily 35 °C. 
První den školy byl deštivý  i docela chladný, teplota 20°C. V následujících 
dnech se znovu oteplilo, teploty vystoupily na 29 °C, noční až k 15°C, 
posledním tropickým dnem bylo 15.září. 
Poté přišlo ochlazení a déšť, teploty se dostaly na hodnoty pro podzim typické, 
přes den 16°C, v noci 7°C. 
Říjen byl deštivý, chladný, na horách napadl první sníh, denní průměr do 12 °C. 
V listopadu bylo stejné počasí jako v říjnu, teploty zůstávaly na stejných 
hodnotách, to zařadilo měsíc listopad k měsícům teplejším.   
Prosinec začal chladně, mrazivě, teploty klesaly pod nulu i během dne, v noci až 
k – 10 °C. Pak se ovšem oteplilo a vánoční dny byly deštivé a poměrně teplé, 
denní teploty s průměrnou teplotou 10 °C, noční 3°C. Ke konci roku se trochu 
ochladilo, ale silvestr byl deštivý, studený, větrný, v noci – 4°C, přes den 2 °C.  

 

RŮZNÉ 
 
Bitva na Luckém poli 
V r.1116 se odehrála na Luckém poli, které by se mělo nacházet v blízkosti 
Dolního Němčí směrem na Slavkov. Na památku 900. výročí byl usazen u 
cyklostezky pískovcový monument, nainstalován  informační panel a byl 
vysazen památný dub.. Památník byl odhalen 28.října, po zbytek odpoledne byl 
připraven doprovodný program, ve kterém účinkoval mužský sbor Dolněmčané 
a skupina historického šermu Memento Mori.   
Iniciátorem vzpomínkové akce byl Petr Slinták, který k tomuto tématu uspořádal 
besedu s historiky a badateli v obci Hluk. 

Nehody 
10.července Kamil Talský naboural se svým vozem při cestě z Hluku do 
Dolního Němčí do stromu a auto začínalo hořet. Duchaplným zásahem byl 
zachráněn dvěma mladými muži, jedním z nich byl jeho spoluobčan Roman 
Švestka.Mladíci bezprostředně projížděli okolo nehody a vytáhli řidiče pár 
minut před vzplanutím vozu, čímž mu zachránili život. 
 
23. Září nepřežil nehodu vlastnoručně sestaveného letadla Jaroslav Kočí (68 let). 
Zřítil se po startu na dráze u svého domu nedaleko vodárky, utrpěl zranění, 
kterým na místě podlehl. 
Jaroslav Kočí dříve pracoval v místním družstvu, byl autorem mnoha 
zlepšováků, štrúčkovače či speciálního vyorávače česneku. 



18 
 

 
 
zapsala Jana Nováková 
 
 
starosta:  
                                                

   
 


